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Errata

Dwa podręczniki podstawowe do „7th Sea” nie są – jak 
każdy produkt rpg, skądinąd – wolne od nieścisłości, 
powstałych podczas tłumaczenia oraz składu. Niniejsze 
zestawienie kataloguje je wszystkie, wyjąwszy, oczywiście, 
błędy literowe. Przepraszamy za wszelkie niedogodności 
– i mamy nadzieję, że niewielka w gruncie rzeczy ilość 
błędów nie waży na przyjemności, którą czerpiecie  
z zabawy naszą grą.

Uwagi ogólne
Praca nóg
Biegłość „Praca nóg” (ang. „footwork”) to 
robocza nazwa Uchylania, składowej umiejętności 
Atleta oraz Pięściarz. Staraliśmy się wyeliminować 
wszystkie odniesienia do starej nazwy, kilku jednak udało 
się przetrwać proces redakcji i korekty. Wszędzie więc, 
gdzie mówi się o „Pracy nóg” chodzi o Uchylanie.

Podrêcznik Gracza
Strona 109
Pomiędzy stronami 109 i 110 zniknęła w tajemniczych 
okolicznościach jedna linijka tekstu. Szczęśliwie, nie 
zawiera ona żadnej istotnej informacji, dla porządku 
podajemy jednak niniejszym pełne brzmienie uciętego 
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zdania: [Cechy] Osiągają wartości 0–5 (choć nie-
którzy Bohaterowie potrafią wykrzesać z siebie 
i więcej) i im wyższy ich Poziom, tym większy jest 
potencjał postaci w danej dziedzinie.

Strona 129
W opisie Biegłości „Riposta” „1/2” pozamieniała się 
chytrze w „1”. Podczas ripostowania używa się 
bowiem połowy stosownych Biegłości Ataku 
i Obrony, jak opisano w przykładzie.

Strona 176
W cenniku pojawia się dziwaczna nieścisłość: otóż, kilof 
kosztuje nie 67, a 75 centów – co prawdopodobnie dla 
Bohaterów pozostaje bez znaczenia, może jednak obejść 
eisenskich górników.

Strona 183
Zdanie: „MG zaczyna z tyloma Kośćmi Dramy, ile 
osób wynosi poziom najwyższej Cechy w drużynie, plus 
liczba jej członków.” jest oczywistą bzdurą. Powinno ono 
brzmieć: „MG zaczyna z tyloma Kośćmi Dramy, ile 
wynosi poziom najwyższej Cechy w drużynie, plus 
liczba jej członków.”

Strona 214
W opisie Biegłości Korelacja znalazł się błąd, zwię- 
kszający znacznie potęgę tej zdolności. Właściwy zasięg 
działania tej Biegłości na poziomie 5 to 10 mil, 
a nie, jak napisano, 100.

Strona 216
Nasz chochlik drukarski szczególną niechęcią darzyć musi 
magię Usurii, w jej opisie pojawiają się bowiem aż dwie 
nieścisłości. Po pierwsze, w końcowe akapity zdolności 
Ucznia i Adepta wkradł się ten sam błąd, co przy Ripoście 
- czyli „1/2” zamieniła się w „1”. Nie dajcie się zwieść - 
w formie zwierzęcej mag uwięziony zostaje, jeśli 
wyrzuci mniej niż połowę PT testu.

Strona 127 Strona 127 
W opisie zdolności Ucznia  Szkoły isenfaust  jest  błąd.
Napisano, że otrzymujesz jedno Dodatkowe Podbicie plus
jedno za każde 5 punktów których zabrakło mu by cię tra- 
fić,  zaokrąglone  w  dół.  Powinno być:

E

Otrzymujesz jed-
no Dodatkowe Podbicie za każde 5 punktów, które
zabrakło mu by cię trafić, zaokrąglone w dół.
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Po wtóre, w opisie zdolności Mistrza pojawia się ograni-
czenie: „Nawet teraz nie wolno ci jednak posługiwać się 
kilkoma Darami tej samej postaci jednoczesnie.” Zdanie 
to powinno brzmieć: „Nie możesz jednak korzystać 
z Darów więcej, niż jednej postaci jednocześnie.”

Podrêcznik   
Mistrza Gry
Strona 32
Pośród przesądów dotyczących Sidhe ze zdziwieniem 
przeczytać możemy iż istoty te przyjmują wyłącznie dary 
wykonane z dębu, popiołu i cierni. Tłumacz posypuje sobie 
niniejszym głowę wzmiankowanym popiołem, pomył- 
ka ta jest bowiem bolesnym cierniem w jego boku. Każdy, 
kto kiedykolwiek interesował się folklorem celtyckim 
wie, iż niezwykłe te istoty przyjąć mogą tylko podarunek 
wykonany z drewna dębu, jesionu lub głogu.

Strona 64
Opisując geografię Montaigne powtórzyliśmy błąd 
oryginału. Twierdzi on bowiem, iż rzeka Sinuese 

uchodzi do Kanału Avalonskiego w mieście Crieux. 
Rzut oka na mapę pozwala rzecz skorygować – 
– w rzeczywistości Sinuese wpada do Rzeki, a u jej 
ujścia znajduje się miasto Paix.

Strona 85
Miasto Sijów, choć faktycznie jest ważnym ośrodkiem 
handlu i kultury, nie znajduje się w dolinie dwóch wiel-
kich rzek, Wołogi i Jekateriny – a to z tej przyczyny, że od 
Rzeki Jekateriny oddzielają je Góry Dymowyje.

Większość skorygowanych powyżej błędów wychwy- 
cono dzięki czujności fanów „7th Sea” – serdecznie 
dziękujemy wszystkim, którzy donieśli nam o nieścis-
łościach, które pojawiają się w podręcznikach. 


